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12.12.2018 B8-0561/7 

Amandman  7 

Birgit Sippel 

u ime Kluba zastupnika S&D-a 

 

Prijedlog rezolucije B8-0561/2018 

Claude Moraes 

u ime Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove 

Primjerenost zaštite osobnih podataka koju pruža Japan 

Prijedlog rezolucije 

Pozivanje 6.a (novo) 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

  – uzimajući u obzir mišljenje 

Europskog odbora za zaštitu podataka od 

5. prosinca 2018. o Nacrtu odluke o 

primjerenosti između EU-a i Japana; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/8 

Amandman  8 

Birgit Sippel 

u ime Kluba zastupnika S&D-a 

 

Prijedlog rezolucije B8-0561/2018 

Claude Moraes 

u ime Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove 

Primjerenost zaštite osobnih podataka koju pruža Japan 

Prijedlog rezolucije 

Uvodna izjava Ta (nova) 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

  – budući da Europski odbor za 

zaštitu podataka u mišljenju od 

5. prosinca 2018. ocjenjuje, na temelju 

dokumenata koje je Komisija stavila na 

raspolaganje, pruža li japanski pravni 

okvir za zaštitu podataka dovoljna jamstva 

za odgovarajuću razinu zaštite podataka 

pojedinaca; budući da Europski odbor za 

zaštitu podataka pozdravlja napore 

Komisije i japanskog Povjerenstva za 

zaštitu osobnih podataka prema 

konvergenciji japanskog i europskog 

pravnog okvira kako bi se olakšao 

prijenos osobnih podataka; budući da 

Europski odbor za zaštitu podataka 

navodi da su poboljšanja Dodatnih 

pravila radi uklanjanja nekih razlika 

među navedenim pravnim okvirima vrlo 

važna i dobro prihvaćena; budući da 

napominje da je niz problema još uvijek 

prisutan, na primjer zaštita osobnih 

podataka prenesenih iz EU-a u Japan 

tijekom njihova životnog ciklusa, te 

preporučuje da Komisija dostavi dodatne 

dokaze i objašnjenja o postavljenim 

pitanjima te da budno prati stvarnu 

provedbu pravila; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/9 

Amandman  9 

Birgit Sippel 

u ime Kluba zastupnika S&D-a 

 

Prijedlog rezolucije B8-0561/2018 

Claude Moraes 

u ime Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove 

Primjerenost zaštite osobnih podataka koju pruža Japan 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 18.a (novi) 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

  18.a prima na znanje mišljenje 

Europskog odbora za zaštitu podataka, u 

kojem se navodi nekoliko pitanja koja 

izazivaju zabrinutost, primjerice zaštita 

osobnih podataka prenesenih iz EU-a u 

Japan tijekom njihova životnog ciklusa; 

poziva Komisiju da u provedbenoj odluci 

da odgovarajući odgovor i pruži dodatne 

dokaze i objašnjenja kojima se pokazuje 

postojanje odgovarajućih zaštitnih 

mehanizama; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/10 

Amandman  10 

Birgit Sippel 

u ime Kluba zastupnika S&D-a 

 

Prijedlog rezolucije B8-0561/2018 

Claude Moraes 

u ime Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove 

Primjerenost zaštite osobnih podataka koju pruža Japan 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 26. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

26. poziva Komisiju da pruži dodatne 

dokaze i objašnjenja u vezi s navedenim 

pitanjima kako bi se pokazalo da japanski 

pravni okvir za zaštitu podataka jamči 

odgovarajuću razinu zaštite koja je bitno 

ekvivalentna razini zaštite iz europskog 

pravnog okvira za zaštitu podataka; 

26. poziva Komisiju da pruži dodatne 

dokaze i objašnjenja u vezi s navedenim 

pitanjima, uključujući i ona koja je 

Europski odbor za zaštitu podataka 

istaknuo u svom mišljenju od 

5. prosinca 2018., kako bi se pokazalo da 

japanski pravni okvir za zaštitu podataka 

jamči odgovarajuću razinu zaštite koja je 

bitno ekvivalentna razini zaštite iz 

europskog pravnog okvira za zaštitu 

podataka; 

Or. en 

 

 


